Konkurs Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa: Osobowość
Roku 2020 – edycja 5

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się posiedzenie Kapituły
Konkursu Osobowość Roku 2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
organizatorów, 10-ciu ogólnopolskich organizacji branżowych: Polskiej Izby Inżynierów
Budownictwa, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Polskiej Izby Gospodarczej
Elektrotechniki, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Krajowej Izby
Gospodarczej Elektryki, Polskiej Izby Radiodyfuzji Cyfrowej, Polskiego Stowarzyszenia
Branży Elektroenergetycznej, Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego,
Stowarzyszenia Energetyków Polskich, "Stowarzyszenie Teletechników Polskich XXI".
Pobierz pełną informację prasową o wynikach konkursu - tutaj.
Celem Konkursu jest wyróżnienie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych
rozwiązań i przedsięwzięć techniczno-gospodarczych oraz promocję i popularyzowanie
dorobku twórców techniki, nauki i nowoczesnej gospodarki w zakresie elektrotechniki,
elektroenergetyki, teletechniki i oświetlenia w Polsce.
Wśród wyróżnionych osób znaleźli się Działacze Stowarzyszenia Elektryków Polskich:
W kategorii GOSPODARKA:
Pan Ryszard Kohut – współzałożyciel spółki Elko-Bis Systemy Odgromowe Sp. z o.o.,
prezes i członek Zarządu ﬁrmy. Firma ElkoBis była wielokrotnie nagradzana nagrodami
branżowymi na imprezach targowych branży elektrycznej w Polsce. Dziękidziałalności
Pana Ryszarda Kohuta ﬁrma Elko-Bis stała się największym polskim producentem
kompletnego sprzętu odgromowego instalowanego na budynkach oraz do ochrony
napowietrznych stacji transformatorowych. Od 2013 roku jest członkiem Polskiego
Komitetu Ochrony Odgromowej SEP. Od 2014 aktywny członek Zachodniej Izby
Gospodarczej, a od 2018 roku członek zarządu Polskiej Izby Gospodarczej
Elektrotechniki. W ostatnim latach przekazał stery rządzenia w ﬁrmie synowi
Radosławowi. Jest to doskonały wzór przeprowadzenia sukcesji pokoleniowej w dużej
polskiej ﬁrmie produkcyjnej. Zawsze bardzo zaangażowany w działalność społeczną na
szczeblu lokalnym i branżowym.
W kategorii NAUKA:
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Pan Marek Olesz – doktor nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika –
Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (1998), doktor habilitowany
(2017), prof. nadzw. PG. Dotychczasowe życie zawodowe związał z Wydziałem
Elektrotechniki i Automatyki PolitechnikiGdańskiej, gdzie pracuje od 30 lat. Obecnie
pełni funkcję Prodziekana ds. Rozwoju w kadencji 2020-2024. Autor i współautor około
150 publikacji i referatów naukowych. Doświadczony, z inicjatywą i wielostronną wiedzą
techniczną. Aktywny członek wielu zespołów badawczych, członek Polskiego
Towarzystwa Elektrotechniki Teoretyczneji Stosowanej (od 1996), członek
Stowarzyszenia Elektryków Polskich SEP (od 1991).
Laureat wielu nagród i odznaczeń: Medal Srebrny za Długoletnią Służbę (2019), Medal
KEN (2009), Brązowy Krzyż Zasługi (2005), nagrody Rektora PG za osiągnięcia
badawcze: II stopnia (2), III stopnia (1), nagrody Rektora PG za osiągnięcia dydaktyczne:
I stopnia (3), II stopnia (3), III stopnia (3). Do najważniejszych osiągnięć należy m.in.:
- opracowanie nowej metody wyznaczania składowej czynnej prądu upływowego
ograniczników przepięć bez konieczności pomiaru napięcia przez zastosowanie metody
wektorów ortogonalnych,
- zaproponowanie korekcji wpływu temperatury, amplitudy i kształtu napięcia na
wartość składowej czynnej prądu upływowego ogranicznika przepięć,
- opracowanie nowych sposobów analizy izolacji kondensatorów polipropylenowych
niskiego napięcia za pomocą analizy stanu technicznego połączenia metalizacji folii z
czołem kondensatora oraz wykorzystania sygnału wnz mierzonych metodą akustyczną
do prognozowania rezystancji izolacji kondensatora oraz czasu jego eksploatacji –
patenty zespołowe wdrożone w systemie oceny jakości kondensatorów foliowych w
Zakładach Miﬂex w Kutnie.
Wyróżnionym Serdecznie Gratulujemy!
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